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Gotisk skrift
Sidste vinter holdt jeg to studiekredse i læsning af gotisk skrift for forenin
gens medlemmer. Jeg tror nok man kan karakterisere studiekredsene som en 
succes!

Ganske vist meldte der sig 8-9 personer på hvert af de to hold, hvoraf ca. 
halvdelen holdt op efter få gange, men de der fortsatte gav udtryk for at de 
havde haft stort udbytte af at deltage og ville gerne fortsætte til næste år.

Jeg er nu både medlem af bestyrelsen her i foreningen og også i bestyrelsen 
for Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningen, en paraplyorganisati
on for de slægtshistoriske foieninger i Danmark. Dette arbejde kræver en del 
tid, idet der er 12-15 møder om året, hvortil kommer udførelsen af det egen
tlige bestyrelsesarbejde med at tilvejebringe gode vilkår for amatørslægtsfor
skere på arkiverne m.v. Bestyrelsesarbejdet medfører, at jeg ikke i år kan hol
de studiekredse i læsning af gotisk skrift.

Jeg kan derimod tilbyde at stå for tilmelding til evt. stu
diekredse, der oprettes hos andre medlemmer.

Klip her s x ------------------------------------------------------------------------------Sendes til

Navn: Svend Vinther-Knudsen
Adresse: Ny vej 1 OB, 3. sal th.
Postnr.: 1851 Frederiksberg C

Sæt kryds for de tidspunkter, hvor du ikke kan deltage i en studiekreds.
Deltagelse mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
eftermiddag
aften
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Hvis du har lyst til at deltage, så returner tilmelding til mig hurtigst muligt.

Kan studiekredsen holdes hjemme hos dig?

Hvis du har mulighed for at holde studiekredsene hjemme hos dig, bedes du 
også om at anføre det i tilmeldingen. Jeg vil sørge for at organisere det første 
møde og give deltagerne besked.

Specielt skal jeg appellere til dem, der har deltaget i tidligere studiekredse om 
at stille lokale til rådighed for studiekredse. Vis nu, at I mente det, da i fortalte 
mig, at I havde været glade for at deltage og meget gerne ville deltage i frem 
tiden.

Erfaringerne fra de afholdte studiekredse viser, at begyndere og øvede sagtens 
kan gå på samme hold. Det viser sig, at begyndere bare holder en lav profil i 
starten, men meget hurtigt bidrager til den fælles læsning.

Sæt kryds for de tidspunkter, hvor du kan stille lokale til rådighed.
Lokale mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
eftermiddag
aften



Meddelelser fra Rigsarkivet
5 Vol. 96 Nr. 2

Brugerundersøgelse

Efter udsendelsen af otte vejledningsfoldere 
har Publikumsafdelingen udsendt et 
spørgeskema til belysning af 
vejledningsfoldernes nytte og gavn for 
brugerne. Spørgeskemaet har ligget fremme 
på læsesalen, og det er blevet sendt til 
Sammenslutningen af Lokalhistoriske 
Arkiver, slægtshistoriske foreninger m.m.

Der er indkommet 73 besvarelser - og 
med det antal er tumlepladsen for 
talekvilibrister begrænset. Så meget kan dog 
siges, at de brugere, som har haft lysten og 
tiden til at svare på spørgeskemaet, helt 
overvejende har været godt tilfredse med 
vejledningsfolderne.

Nogle af skemaets spørgsmål har 
tilsyneladende været svære at besvare. Kun 
58 ud af 73 har besvaret spørgsmålet, om 
folderne gjorde det muligt at påbegynde en 
undersøgelse uden assistance fra 
personalet. Nemmere med spørgsmålet, 
om folderne inspirerede til nye 
undersøgelser - men her var der også 
mulighed for at svare “ved ikke".

Som nævnt blev spørgeskemaet også 
udsendt til lokalarkiver og slægtshistoriske 
foreninger. Derved indkom 20 besvarelser, 
som adskiller sig fra de øvrige ved, åt 
brugerne ikke har fået kendskab til folderne 
på Rigsarkivet, men gennem medlemsskab

af de foreninger og arkiver, hvortil 
vejledningsfolderne også udsendes. Det er 
disse 20 besvarelser, som i skemaet i denne 
folder figurerer som "20 brugere udefra".

Med de 20 besvarelser udefra får vi et lille 
fingerpeg om, hvordan vejledningsfolderne 
kan benyttes på et lokalarkiv. Det fremgår 
nemlig af en stor del af bemærkningerne til 
besvarelserne, at folderne heller ikke har 
været brugt på Rigsarkivet. - Ikke 
overraskende har en forholdsvis stor del af 
de 20 måttet svare “nej" eller mere 
tvivlende “nogenlunde" til spørgsmålet, om 
vejledningsfolderne har været til hjælp. Det 
har dog sjældent afholdt lokalhistorikerne fra 
at vurdere selve indholdet af folderne 
positivt.

Blandt besvarelserne findes eksempler på 
ledere af lokalarkiver, som svarer mere eller 
mindre på vegne af lokalarkivets brugere: 
"Jeg håber, at De stadig vil sende foldere til 
os, fordi de giver os inspiration til videre 
arbejde", skriver lederen af et lokalhistorisk 
arkiv. Han fortæller videre, at man 
efterhånden har fået en ganske pæn 
bestand af kirkebøger og folketællinger på 
microfiche. Arkivlederens kreditering af 
vejledningsfolderne som inspirationskilde 
understøttes dog ikke af de kølige tal, hvor 
kun 6 af "udefra"-brugerne har følt sig 
inspireret til nye undersøgelser. Fra et 
nordsjællandsk bibliotek lyder den korte 
kommentar til folderne: "Har hjulpet til at 
vejlede besøgende i lokalarkivet". På et jysk
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stadsarkiv har vejledningsfolderne derimod 
medført det problem, at brugerne tror, at 
de kan bestille direkte på baggrund af 
vejledningsfolderne.

Så her ville man måske sige, at det er udtryk 
for en slags falsk bevidsthed, når 
tilfredsheden er stor blandt 
lokalarkivbesøgende. Men generelt er 
navnlig bestillingsanvisningerne 
tilsyneladende en succes og til nytte. Vi ved 
også fra andre sammenhænge, at det kan 
være et problem at udfylde en 
bestillingsseddel, som jo er udformet til at 
rumme bestillinger afalle sorter af arkivalier. 
En bruger har foreslået, at Rigsarkivet endog 
gik videre og i alle registraturer gav en 
anvisning på bestilling. Idéen er ikke dårlig; 
men foreløbig skriver Publikumsafdelingen 
sig bag øret, at også fremtidige 
vejledningsfoldere skal indeholde udførlig 
bestillingsanvisning.

Både for brugerne uden for Rigsarkivet og 
for besvarelserne gælder det, at 
vejledningsfoldernes litteraturliste vægtes 
højt. Det er et af de spørgsmål, hvor 
brugerne er mest kritiske. I de korte 
kommentarer nævnes litteraturlisten som et 
aktiv - men der findes opfordringer til at 
gøre listen mere omfattende. Skulle nogen 
have betvivlet, at litteraturlisterne benyttes, 
så er tvivlen gjort til skamme - med den ikke 
uvæsentlige reservation, at det kan spille en 
rolle, at de 73 spørgeskemaer ikke 
nødvendigvis er repræsentative for 
arkivbrugerne generelt.

Har undersøgelsen ikke - på grund af den 
ringe svarprocent - givet mulighed for at 
drage håndfaste konklusioner, så opmuntrer 
den dog til at fortsætte arbejdet med 
vejledningsfolderne. Kan skriftlig vejledning 
aflaste læsesalens personale, og det synes at

være tilfældet, tjener arbejdet sig ind igen - 
samtidig med, at en del læsesalsgæster, som 
måske generer sig for at spørge "for 
meget", kan være godt hjulpne. Det har 
også været interessant for
Publikumsafdelingen at konstatere, at 
vejledningsfolderne kan bruges uden for 
Rigsarkivet: Vejledningsfolderen om 
folketællinger kan være med til at gøre 
microfichekopier lettere tilgængelige. Og 
generelt tjener folderne vel som en 
forhåndsorientering før et besøg i 
Rigsarkivet.

Omvisninger genoptages
Rigsarkivets hovedbygning har været under 
ombygning de sidste par år. Derfor har det 
været nødvendigt midlertidigt at indstille 
omvisningerne. Heller ikke privat vil man 
vise sit hus frem, når det ligger i byggerod.

Men nu er håndværkerne lige ved at være 
færdige i hovedbygningen, og derfor 
genoptages omvisningerne efter 
sommerferien.

En omvisning kan bestilles uden for arkivets 
almindelige arbejdstid, d.v.s. efter kl. 16.00 
og om lørdagen. Den vil omfatte en rundtur 
i magasinerne, hvor publikum ellers ikke har 
lejlighed til at se arkivalierne stillet op på 
række og geled. Også læsesalen vil indgå i 
programmet, men der vil ikke blive lejlighed 
til at arbejde på læsesalen i denne 
sammenhæng.

Omviseren vil fortælle om bygningerne, 
arkiverne og fremtage særligt spændende 
arkivalier. Man kan også bestille en 
gennemgang af særlige emneområder - 
dette vil i nogle tilfælde kræve længere 
forberedelse og dermed også højere



betaling for omvisningen.

En almindelig omvisning på en time for et 
hold på 20 personer vil koste 600 kr., da 
der er indbefattet en time til forberedelse, 
åbning og lukning af arkivet. Hvis holdet er 
på mere end 20 personer, skal der betales 
yderligere 300 kr. for en ekstra vagt. 
Pengene betales direkte til Rigsarkivet.

Omvisningerne bestilles hos 
Publikumsafdelingens afdelingssekretær, 
overassistent Ingegerd Andersen, tlf. 33 92 
23 12.

Brugermøde
Efterårets brugermøde vil finde sted torsdag 
den 21. november kl. 14 .3 0 -kl. 16.00.

Emnet vil være arkivaliernes fysiske tilstand, 
hvad arkivernes konservatorer kan gøre for 
arkivaliernes tilstand, og hvad brugerne kan 
gøre. Der vil som sædvanlig være plads til 
den nyttige debat med brugerne.

Da der formentlig vil indgå lysbilleder i 
fremstilllingen, er brugermødet denne gang 
henlagt til Harsdorffsalen - Rigsarkivets 
smukke mødesal fra l780'erne, som i sig 
selv er et besøg værd. Indgangen er 
Tøjhusgade I .

Nye vejledningsfoldere
I den lille serie vejledningsfoldere 
"Rigsarkivet informerer" er der to nye 
foldere på vej. Den ene er på engelsk og 
retter sig imod de mange udlændinge, 
specielt amerikanere, der hvert år i 
sommerferien kommer til Danmark for at 
opspore deres rødder. De forventer, at 
det er meget let i et lille land som Danmark 
at finde en Jens Jensen, der rejste ud til USA 

i i slutningen af de . 19. århundrede. De kan 
! ikke vide, at der er mange sogne i 
i Danmark, og at Jens Jensen er et meget 
I almindeligt navn. Disse ting sammen med 
I nogle praktiske oplysninger forsøger vi at 

fortælle om på en let tilgængelig måde.

Desuden udsender vi en vejledningsfolder 
på dansk om udnævnelser af kgl. 
embedsmænd før 1848, hvordan man 
finder arkivalierne, og hvilke oplysninger de 

j indeholder. Embedsudnævnelser er et 
i vigtigt kildemateriale til mange historiske 
i undersøgelser.

' Læsesalen lukket
i

Mandag den 19. august vil der være uro og
■ lamn på læsesalen, da der skai installeres
■ fiche-læseapparater, ommøbleres og 
i opstilles både fichekort og nye
: læseapparater på filmlæsesalen. Da det ikke 
i kan gå stille af, har vi set os nødsaget til at 
I lukke Rigsarkivets læsesale denne dag.

i

Den 18. og 19. september afholder Statens 
Arkiver et personaleseminar for alle ansatte. 
Derfor vil ikke alene Rigsarkivets læsesale, 
men også læsesalene på alle landsarkiver og 
Erhvervsarkivet, være lukkede disse to 
dage.
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Udflugt
Hermed bringes en opfordring til en sensommer-udflugt,som 
kan foretages indtil den 29. september - nemlig til Anneberg 
samlingerne mellem Holbæk og Nykøbing Sj.
Udstillingen er åben alle dage(undtagen mandag) kl. 10 - 17.
"Heraldik - fra korstog til IC-3 tog" er blevet til i samar
bejde mellem det nordiske heraldiske selskab og Det 
Hempelske Kulturfond som ejer Anneberg.
Heraldik er blevet kaldt "Historiens stenografi" og mange 
museer, offentlige og private samlinger - bl.a. det danske 
kongehus - institutioner, loger og selskaber i hele Norden 
har beredvilligt udlånt genstande - nogle har aldrig været 
udstillet før - der viser heraldikkens - våbenskjoldenes - 
farverige verden, sådan som den har præget vor hverdag fra 
middelalderens korstog til vor egen elektroniske tidsalder.
Udstillingen viser heraldisk prydede glas, sølv, porcelæn, 
møbler, billeder, tekstiler, exlibris, smykker og signeter, 
skydeskiver, ridderskjolde og faner. Kommunal heraldik, 
forsvarets heraldiske mærker og våbenskjolde for adelige og 
borgerlige slægter og logebrødre vises sammen med heraldiske 
udtryk for institutioner som f.eks. Den kongelige Mønt, 
Politiet og forskellige skoler.
Udstillingen viser, at heraldik ikke blot er et gammelt og 
interessant historisk fænomen, men at våbenskjolde også er 
naturlige, moderne billedskabelser, som alle mennesker 
bestandig møder i deres hverdag - lige fra vejskilte og 
avisernes annoncer og vittighedstegninger over frimærker, 
mønter og bilmærker til blazermærker, slips og vinetiketter.
Udstillingen giver også information om, hvordan man bærer 
sig ad med at få et våben for sig og sin slægt og at få det 
registreret.
Udstillingen er udvalgt og arrangeret af Knud Prange 
(formand for Societas Heraldica Scandinavica), Allan 
Tønnesen, Susanne Vogt og Carsten Frölich i samarbejde med 
museumsdirektør Jørgen greve Ahlefeldt-Laurvig,Anneberg- 
Samlingerne.
Foruden de heraldiske genstande kan man også se den 
Hempelske stamsamling af sjældne gamle glas, og der findes 
en glimrende restaurant og cafeteria. Kiosken ved indgangen 
til udstillingen vil sælge heraldiske bøger, skrifter m.m.
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Brugte mikrofichkort
Siden ideen om en landsdækkende liste over ”brugte" 
mikrofichkort over kirkebøger blev sat i gang har jeg ude
lukkende modtaget opmuntrende tilkendegivelser for ideen, ja 
ligefrem begejstring.
Det er bl.a. blevet tilkendegivet at udlåner og låner jo vil 
have interesser i samme geografiske område, hvorfor grund
laget for en værdifuld forskerkontakt let kan skabes.
Listen bliver større uge for uge, men tilmeldingerne kommer 
i sagens natur mest efter udgivelsen af de mange forenings
blade, som har sluttet op om ideen. Tak for denne opbakning.
Listen indeholder nu kort fra ca. 150 sogne og omfatter ca. 
2.500 enkelte kort.
Der er stadig plads til mange flere sogne på listen, så skiv 
eller fax oplysninger om sogn, åremål og antal kort, d.v.s. 
samme oplysninger, som er nødvendige for bestilling af nye 
kort.
Reglerne er uændrede, en lånetid på 6 uger, tilbagesendelse 
uden påkrav og et symbolsk lånegebyr til ejeren på kr. 2,00 
pr. kort.
Den til en hver tid a'jourførte liste kan fås hos under
tegnede mod svarkuvert (A4 + porto 8,75) samt kr. 25,00 ind
sat på giro 9 125 183
Villy Bendtsen
Storebjerg 31
2670 Greve
Fax 42 90 19 42

Behøvling. Tegning a f Grethe 
Rasmussen efter model i „Kultu
ren”, Lund.
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N a v n e r e g i  s t  r e  K ø b e n h a v n .

I den senere tid har jeg arbejdet med en hel del københavn
ske borgere, og flik-flakket omkring mellem Stadsarkiv, 
Landsarkiv, Rigsarkiv, Folkeregister, Frederiksberg Biblio
tek, og Københavns Bibliotek. Man får sin motion som genea
log i det københavnske! Som enhver ved, der har prøvet det 
samme, er man i København aldeles afhængig af at kunne finde 
sine personer i et navneregister - alt andet er bogstavelig 
talt som at lede efter en nål i en høstak.
For at få overblik over hvilke registre der findes, og hvor, 
har jeg lavet vedlagte skema, som ikke omfatter arkivalier, 
men navneregistre til dem. Her kan man se hvor registeret er 
tilgængeligt, og hvilken periode det spænder over.

Koder for hvor registeret findes:
B Biblioteket. Københavns i Krystalgade og/eller 

Frederiksbergs ved stationen. Se også på arkiver
nes læsesale.

S Stadsarkivet på Rådhuset
L Landsarkivet på Jagtvej
R Rigsarkivet på Slotsholmen
bslr - de samme, men på film.

Koder for perioden:
<— Begynder tidligere end 1650
—> Fortsætter (formodentlig) efter idag
-) Tilgængelighedsgrænse. Registeret fortsætter.

Jeg håber du kan have glæde af diagrammet! 
Rettelser modtages gerne.



Mange a f de gamle navne i kalenderen er endnu indvævet i vort navnemønster. 
Bogtrykkerkunsten medførte en vid udbredelse a f almanakker, hvis helgennavne delvis 
var overtaget fra tyske tryk. Almanakkerne havde deres udgangspunkt i de middelalderli
ge klostres kalendarier. Billedet viser en side a f Ncestved-kalendariet (21.-30. april) fra 
omkring 1250 med navne på helgener og velgørere. (Det kgl. Bibliotek).



Steen Thomsen:

Navneregistre København
Hvad Hvor

Kbh's Borgere 1659 B
Kbh's Diplomatarium BS
Kbh's Indvånere 1728 BS
Ramsings kvarterbøger BS
Geddes kort 1757 BS
Historiske huse BS
Hist. medd. om Kbh S
Richters dødsfald BLR
Kraks vejviser BSLR
KTAS telefonbog BS
Skattemandtaller S
Ekstraskat 1743 R
Kopskat 1762 R
Folketælling 1787 S
Folketælling 1801 SLR

sR
Hovedregistre S
Dødeblade (død f 1923) SL 
Registerbi (lever " ) s

Kopulationsprotokoller SL
Lysningsprotokoller S
Borgerlig vielse S
Begravelser Assist, kgd S
Begravelser Kbh S
Skøder Assist, kgd. S
Begrav, i Nicolaj k. S
Begrav, udenf. Nie. S
Udvandrede sL
Borgerskaber S
Næringsbreve S
Laugsarkiverne S+L
Fattigvæsen almisser S
Aim. Hosp. patienter S
Aim. Hosp. lemmer S
Skifter SL
Kirkebogsregistre L
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Lidt om registrene.
Jeg regner med at de fleste af de nævnte kilder og registre 
er velkendte, men lad mig lige uddybe nogle af dem.
Kbh's Borgere 1659: Bog udgivet af E. Marquard. Mandtal over 
de mænd der 'kunne gå til volds med fuld gever' [bevæbning] 
og forsvare byen mod svenskerne. Kun husfædrenes navne.
Kbh’s Diplomatarium: Bog udgivet af 0. Nielsen i ca 10 bind. 
Københavns arkiv før branden 1728. Blandt meget andet kop- 
skattemandtal 1645 med familiefædrenes navne.
Kbh's Indvånere 1728: Bog: Kjøbenhavns Huse og Indvånere 
efter Branden 1728. Familiefædre, både de der endnu har 
deres hus og de udbrændte. Også gæster i byen.
Ramsings kvarterbøger: Bøger af general H.U. Ramsing. En bog 
for hvert af byens kvarterér, hvor hvert matrikelnummer er 
opregnet med alle ejere. Der mangler et par bind, som Stads
arkivet arbejder på at få færdige.
Geddes kort 1757: Kort af stadskonduktør Gedde, udgivet ca 
1960 som bog med navneregister på alle husejere pr 1757.
Historiske huse: 2 bøger fra Nationalmuseet: Historiske huse 
i det gamle København. 1972. (Bygherrer og -mestre). Histo
riske huse på Christianshavn, 1993. (Husejere 1635 - 1993).
Hist. medd. om Kbh: Historiske meddelelser om Kbh er et års- 
skrift med register i hvert bind. Et seddelregister over 
alle bind (opdelt i 3-5 dele) findes på Stadsarkivet.
Richters dødsfald: Bog i 2 bind med 2 registre register over 
fremtrædende personers dødsannoncer 1761 - 1891. Hele lan
det. Hertil en bog af Arne Julin med register over de skjul
te navne (enker mv).

Skattemandtaller: til indkvarteringsskatten, halvårligt med 
navne på husejere og borgere (selvstændige næringsdrivende). 
Hertil håndskrevne registre - men kun over "spændende" nav
ne, så Nielsen er ikke med.
Ekstraskat 1743 og Kopskat 1762 og Folketælling 1845: sed
delregistre på RA, her er alle personer med.
Folketælling 1787: seddel register på Stadsarkivet, her er 
alle personer med.
Folketælling 1801: Trykt navneregister ved Arne Julin, Skib
by. Fås vist også på disketter. Her er alle personer med.
Politi-mandtaller: Alle borgere 1869 - 1923. En kompliceret 
affære, men givtig. Trykt vejledning på Stadsarkivet.
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Kopulationsprotokoller: Kassebøger over ægteskabsskatten.
Gommens navn og stilling, og kirken de skal vies i.
Lysningsprotokoller og Borgerlig vielse: registre i proto
kollerne.
Begravelser Assistens kirkegård og Københavns kommune: 
Registre i store protokoller opdelt efter køn, og for en 
håndfuld år ad gangen.
Skøder Assistens kirkegård: Seddelregister.
Borgerskaber og Næringsbreve: Selvstændige næringsdrivende. 
I reglen med fødested. Fra ca 1800 tillige med fødselsdato.
Laugsarkiverne: Håndværkerlaugenes arkiver er tilfældigt
fordelt mellem Lands- og Stadsarkivet, men der er en fælles 
registrant. Stadsarkivet har skrevet navneregistre til hvert 
af ’deres' laug, og samlet alle sedlerne i eet register.
Skifter: Mange bind registre på Landsarkivet. Hertil nødven
dig trykt vejledning.
På Stadsarkivet seddeluddrag og -register fra skifter før 
1771 under Magistraten. Selve skifterne er på Landsarkivet.
Kirkebogsregistre: 38 bind. Lengnicks gamle kirkebogsregis
tre har kun de "spændende" navne, så Nielsen er ikke med. 
Ellers er det spredt, hvad der er lavet af kirkebogsregis
tre, på landsarkiverne i Odense og Aabenraa er dækningen 
betydeligt højere. Ingen har større behov for kirkebogsregi
stre end os københavnere, med den myretue vi har.
For landsognene på Sjælland mv er der næsten intet.
Folkeregisteret: Kan give oplysninger efter 1923, men det 
koster penge.

Kun de vigtigste registre er medtaget her, flere kan man 
læse om i:
o Eigil Skall: Slægtsforskeren og Københavns Stadsarkiv. 

I bogen Personalhistoriske studier, red. af H.H. Wor- 
søe, jubilæumsnummeret af Personalhistorisk Tidsskrift 
1979.

o Københavns Stadsarkiv, oversigt og vejledning. Udgivet 
separat og som tillæg til Historiske meddelelser om Kbh 
1974.

o Harald Jørgensen: Landsarkivet for Sjælland, Lolland- 
Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyt
telse. (Guiden).
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Genealogica 1. del
Larsen, Grethe: Danske provinstryk 1482-1830 , en
bibliografi. Bind 2 Nordjylland. Det kongelige Bibliotek, 
kr. 350. (01.56). SE ARTIKLEN I S & S 1995 nr. 4.
Nielsen, Lauritz: Dansk bibliografi 1482-1600. 2 udgave. 1 - 
4 i 5 bind.Totalt kr. 2.000. Det Danske Sprog- og Littera
turselskab. Med litteraturfortegnelser og registre (01.56)
Klindt-Jensen, Karsten: Fortegnelse over historiske kort - 
Sønderjylland. Haderslev Museum, kr. 75 (01.640164)
Jensen, Sidse Louise: Idrætslitteratur fra før 1900, en 
bibliografi. DHL kr. 30 (01.6796)
Museaus, Ingvar: Litteraturfortegnelse 1980-85, litteratur 
for slægtshistorisk interesserede, personalhistorie, 
lokalhistorie, arkivvæsen. Slægten kr. 40 (01.6997) FINDES
OGSÅ I FORENINGENS BOGSAMLING.
Nielsen, Hans: Litteratur om Skagen. Skagen Bibliotek kr. 30 
(01.764)
Bach, Michael: Fra fotografi til elektronisk arkivering, 
erfaringer med brug af billeddatabaser i et lokalhistorisk 
arkiv, en rapport. Silkeborg Bibliotek, kr. 250 (02.19)
Dupont, Henrik: Billeddigitalisering, et projekt i Kort- og 
Billedafdelingen. Det kongelige Bibliotek kr. 50 (02.19)
Degn, Ole: De gamle købstæders hukommelse, rådstuearkiver og 
deres brug. Rigsarkivet kr. 50 (02.9)
Degn, Ole: Kongens told, toldarkiver og deres brug. 
Rigsarkivet kr. 50 (02.9)
Elektronisk arkivering, aktuelle muligheder og anbefalinger. 
Gyldendal. Gratis (02.9)
Jensen, Charlotte S.H.: Arkivets håndbog i husmandsreklame, 
et SLA-kompendium om PR for arkiver. Sammenslutningen af 
Lokalarkiver kr. 100 (02.9)
Andersen, Dorrit: Et godt og smukt hus - Landsarkivet for 
Fyn. LA for Fyn (02.91)
Dansk Data Arkiv.: Dansk oversøisk udvandring 1868-1900. DDA 
(02.91)
Dansk Data Arkiv: Befolkningen på St. Jan 1841-46. DDA 
(02.91)
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Eriksen, John: Sygehusforeningen i Danmark, arkiv 1920-1970. 
Rigsarkivet (02.91)
Henningsen, Lars N.: Danske kirkebøger i Sydslesvig. 
Studieafd. ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Eksp. 
Padborg Boghandel kr. 60 (02.91)
Henningsen, Lars N.: Personarkiver i Arkivet ved Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig. Eksp. Padborg Boghandel 
kr. 60 (02.91)
Det Kongelige Biblioteks Arkiv indtil 1943, registratur. Det 
kongelige Bibliotek kr. 48 (02.91)

Morville, Jesper: Herbergringens arkiv 1930-1988.
Rigsarkivet (02.91)
Thisted Amts Tidende 1900-1919, emneindex, sogne/emneindex. 
Thisted Bibliotek (05.16)
Rasmussen, René: Flensborg avis 1869-1906, historien om en 
dansk avis under prøjserstyre. Flensborg Avis, eksp. Padborg 
Boghandel kr. 228 (07.96)
Rasmussen, René: H.R. Hiort-Lorenzen og Dannevirke 1868-75. 
Historisk Samfund for Sønderjylland kr. 148 (07.96)
På sporet af gamle bibler, en nordisk antologi, de tre 
danske foliobibler fra 1550, 1588-89 og 1632-33 og de tre 
islandske Holar bibler fra 1584, 1644 og 1728. Akademisk
forlag kr. 298 (22)
Lausten, Martin Schwarz: Danmarks kirkehistorie. Gyldendal 
kr. 198 (27.6)
Den hellige jomfru i Esrum, en antologi om Esrum Kloster. 
Amtscentralen for Undervisning, Hillerød kr. 125 (27.61)
Engmarksgaard, B.: Viskum sogn og kirke. Eget forlag 
(27.67)
Larsen, Anker: Løgstør kirke 100 år, 1893-1993. Løgstør 
kirke (27.67)
Struwe, Kamma: Kirkerevolution i 1890’erne, biografisk
historisk kulturbilled. C.A.Reitzel kr. 250 (27.67)
Vingborg, Jørgen: Isenvad kirke og sogn, 1879-1893-1979- 
1993. Isenvad Lokalhistoriske Arkiv kr. 150 (27.67)
Villadsen, Zira O.: Fra ord til handling, Bjerringbro kirke 
og sogn 1919-1994. Bjerringbro Præsteembede kr. 75 (27.67)
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Elkjær Petersen, Tage: Mini-ordbog over jødiske begreber, 
ord og navne. Vitage i Århus kr. 150 (29.6)
Jacobsen, Grethe: Kvinder, køn og købstadslovgivning 1400- 
1600, lovfaste mænd og ærlige kvinder. Det kongelige 
Bibliotek kr. 298 (30.1726)
Lous, Eva: Dansk Kvindesamfunds Arkiv, registrant over Dansk 
Kvindesamfunds Arkiv i Kvindehistorisk Samling, 
Statsbiblioteket. Statsbiblioteket kr. 75 (32.5)
Mackintosh, Jette: Danskere i Midtvesten, Elk Horn- 
Kimballton bosættelsen 1870-1925. Akademisk forlag kr. 228 
(32.61)
Fauerholdt Jensen, L.E.: Mark sølv lybsk, den lybsk- 
hamburgske penning.Aalborg Universitetsforlag kr. 140 (33.2)
Jessen, Peter: En by og dens brugs, Billund Brugsforening 
1894-1994. Billund Bog & Ide kr. 98 (33.431)
Monrad Møller, Anders: Fra Etatsforening til Dansk Told & 
Skatteforbund, i anledning af 100 års jubilæet. Told- og 
Skattehistorisk Selskab kr. 175 (33.86)
Jonasen, Viggo: Dansk socialpolitik 1708-1994, menneske, 
økonomi, samfund. Den sociale Højskole i Aarhus kr. 125 
(33.9)
Blaabjerg, Anton: Slægtsforskerens "I hvilket herred ligger 
sognet ?" Slægten kr. 15 (35.1)
Jørgensen, Harald: Fra Christiansborg til Amalienborg, en 
begivenhedsrig periode i den danske hofforvaltningshistorie 
- 1784-1808. Poul Kristensen kr. 350 (35.2)
Kancelliets brevbøger vedr. Danmarks indre forhold, 1649, i 
uddrag. Rigsarkivet kr. 328 samt 1650 til kr. 300 (35.21)
Hertz, Michael: Et ministerium finder sin form, 
Landbrugsministeriet 1896-1923. Gad kr. 348 (35.4)
Thorsteinsson, Hj.: Træk af dansk militærmedicins historie. 
Forsvarets Sundhedstjeneste (35.52)
Barfod, Jørgen 
(35.54)

H.: Christian 3.s flåde. Gyldendal kr. 280

Fredebo, Poul : Sognefogedinstitutionen gennem 200 år.
Slagelse Bog & Ide kr. 75 (35.6)
Beck, Bitten Malling: Asylmoder søges - fra asyl til
børnehaver og vuggestuer i Viborg, 1875-1975. Viborg- 
seminariet (37.24)
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Folmer Nielsen, Kjeld: Børnehaven i skolen "skolestart” 
1871-1918. Dansk Pædagogisk Historisk Forening kr. 10
Bergh, Ole: Vester Mariendal skole 1738-1968-1993. Eget 
forlag (37.5)
Essinger, Bent: Ej at synes - Marie Kruses Skole 1869-1971. 
Eget forlag kr. 240 (37.5)
Grevsen, A. J.: Fra chatechismus til computer, 300 års 
skoleudvikling i Grevinge sogn. Forlaget Hansen kr. 185 
(37.5)
Larsen, Karl: Farums skoler - elever, lærere og bygninger. 
Farums Arkiver og Museer kr. 30 (37.5)
Ussing Olsen, Peter: Skoleledere i Aalborg. De historiske 
Arkiver i Aalborg kr. 125 (37.5)
Markussen, Ingrid: Til skaberens ære, statens tjeneste og 
vor egen nytte - pietistiske og kameralistiske idéer bag 
fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700- 
tallet. Odense Universitetsforlag kr. 198 (37.96)
Petersen, Ludvig: Skole på Færøerne i 1000 år, en
skolehistorisk håndbog. Selskabet for Dansk Skolehistorie 
kr. 300 (37.96)
Christiansen, Niels: Ved sammenhold at hjælpe dem som søen 
bringer skade, Rødvig Sø-Gensidig Søforsikringsselskab 1874- 
1994. Hel-Kawi kr. 278 (38.11)
Christensen, Harry: Bygninger før i tiden, brandforsikring 
og bygningshistorie. LA for Fyn kr. 50 (38.14)
Jansen, Henrik M.: Fra almisse til sygekasse, træk af 
sygeforsorgens historie i Danmark fra middelalderen til vor 
tid. Svendborg & Omegns Museum kr. 50 (38.18)
Fra børnehjem til 
strømninger gennem 
Børnehjem. Ribe Amt

familie-institution, socialpædagogiske 
100 år med udgangspunkt i Esbjerg 
(38.5)

Andersen, Ruth: Den rapmundede muse, 10 års Danmarkshistorie 
i skillingsviser fra Matthias Seest bogtrykkeri. Odense 
Universitetsforlag kr. 350 (39.17)
Københavner i hundrede år, 1896-1996. Per Kofod kr. 100 
(39.41)
Gudmand-Høyer, Kamma: Folketøj - modetøj, en bog om 
folkedragter 1750-1835. Brønshøj Museum kr. 50 (39.7)
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Nøglen til Sjælland, samlet alfabetisk fortegnelse over 
indholdet af vej- og stedregistrene for Pramvig's kortbøger 
over Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms 
amter 1995. Jægerspris Reklame kr. 225 (40.164)
Danske landbrug i tekst og foto. Afd. 4,bind 7: Samsø 
kommune og Tunø. Midtjysk Bogforlag kr. 1000 (46.1)
Kongens og folkets København - gennem 800 år, brikker til en 
mosaik. Gyldendal kr. 248 (46.3)
Frederiksberg gennem tiderne. Bind 18, Bakkehusets historie. 
Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg kr. 80 
(46.37)
Scheuer Nielsen, Helge: Sundby før århundredskiftet. Sundby 
Bibliotek kr. 10 (46.37)
ALLE FØLGENDE TITLER HAR BIBLIOTEKSSIGNATUREN 46.4
Munk, Thorkild: Abildaa og Fjaldenes historie. Team Lynderup 
kr. 130
Kleiminger, Ulrich: Anholt gennem tiderne, en historisk 
guide. Erhvervsafd. i Århus Amt kr. 35
Matthiessen, Hugo: Hugo Matthiessens Assens og omegn, 
fotograferet maj 1916 samt 1937 og 1948. Hikuin kr. 120
Nielsen, Jytte: Fire huse i Bedsted, en historie om 
Thylandsgade 11-17. Museet for Thy og Vester Hanherred. 
Bringe - den forsvundne landsby.Udg.Team (Værløse)
Wettergren, Kirsten: Diernæs, en landsby på Faaborgegnen. 
Diernæs Brugs.
Windeballe, Erling: Træk af Ellinge sogns historie.
Ullerslev Kommunes Lokalhistoriske Forening for Skellerup, 
Ellinge, Flødstrup og Ullerslev sogne. kr. 150
Matthiessen, Hugo: Hugo Matthiessens Horsens, fotograferet 
1914 og 1915. Hikuin kr. 120
Janderup og Billum sogne, navneregister. Janderup Lokal
historiske Arkiv.
Henningsen, Peter: Hedens hemmeligheder, livsvilkår i Vest
jylland 1750-1900. Overgaard Bøger kr. 275
Frandsen, Bent: Løve herreds tingsted. Slagelse-Hashøj-Høng 
Turistforening
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Sørensen, Kurt: Kongens gård, historien om Amtsstuegården i
Nykøbing Sjælland. Eget forlag kr. 40
Susgaard, Kr.: Rindum sogn. A.Rasmussens Bogtrykkeri
Hansen, Niels-Jørgen: Ringsted - en by i Midtsjælland. Bind 
3, Borgerskole, byfoged, bane, bytur. Midtsjællands lokal
historiske Arkiv kr. 125
Glimt af Ry-egnens historie. Ry Bogtrykkeri
Nørgaard, Mogens: Silkeborg før Drewsen. Rosengården kr.75
Silkeborg 1846-1996, historie, natur, kultur. Silkeborg 
Bibliotek kr. 398
Corvinus, Johann August: Danske prospekter (tegninger anno 
1718 fra Sjælland) Langberg kr. 145
Matthiessen, Hugo: Med Hugo Matthiesen gennem Sønderborg, 
Augustenborg og Nordborg. Historisk Samfund for Als og Sunde 
ved kr. 187
Hansen, Rasmus P.: Tandslet sogn i ord og billeder. Lokalhi
storisk Arkiv for Tandslet Sogn.
Abrahamsen, Dion: Kronologisk oversigt over Ærøs historie. 
Eget forlag kr. 30
Esbech, Svend: Ølstykke til alle tider. Ølstykke kommune 
kr. 148

Ammassalik fylder 100 år, uddrag af grundlæggernes dagbøger 
samt kort biografier af samme. KNI Pilersuisoq kr. 130 
(46.74)
Ilulissat - Jakobshavn 1741-1991. Ilulissane Katersugausivik 
kr. 158 (46.74)
Bro, Henning: Grønland, kilder til en dansk kolonihistorie. 
Det Grønlandske Selskab kr. 190 (46.79)
Ulfeldt, Jakob: Ruslandsrejse 1578. Øresund kr. 198 (47.9)
Sandflugt, dyrkning og bebyggelse i Limfjordsområdet. Sekre
tariatet for Limfjordsprojektet kr. 120 (55.3)
Berthelsen, Ole: Fra det nordlige Sokkelund, noget om geolo
gi, teglværker, grusgravning og tørveskæring i Søllerød, 
Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner. Geografforla
get kr. 180 (55.64)
Ligfølgeselskabet, Jødisk Broderselskab af 1768 - 1993.
C.A. Reitzel kr. 125 (61.48)
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Kjær, Gitte: Livet på kirkegården. Strandberg, kr. 125 
(61.48)
Smith, Henrik: En skøn lystig ny Urtegaardt prydet met mange 
atskillige urter som tiene Menniskens Legems sundheds ophol- 
delse, disligest huorledis Electuaria, Syruper, Conserua, oc 
Olier skulle ret konstelige giøris og beredis aff denne 
Urtegaards Urter, deris Røder oc Blomster, oc andre saadanne 
subtilige nyttelige ting aldrig tilforn seet paa vort danske 
Tungemaal. Tilhobe samlet oc fordansket aff Henrick Smid udi 
Malmø 1546. Steno Museet kr. 40 (61.55)
Sygepleje, Århus Kommunehospital 1893-1993. Eget forlag 
(61.721)
Dahl, Bjørn Westerbeek: Vor kongelige fæstning Nyborg. Ny
borg Lokalhistoriske Forlag kr. 225 (62.65)
Hahnemann, Steffen: Bol, skipen og kongsbønder i det sydlige 
Kattegat, en undersøgelse af bol og landgilde på Samsø, 
Endelave og Helgenæs med en supplerende undersøgelse af for
holdene på Alrø og for selvejerbønderne i Mols herred. Land
bohistorisk Selskab, kr. 88 (63.012)
Petersen, Bent: Kolding Herreds Landbrugsforening 1869-1994. 
Kolding Herreds Landbrugsforening (63.06)
Vedel-Smith, Henrik: ”Til fædernelandets bedre flor", det 
kongelige danske Landhusholdningsselskab. LA for Fyn kr. 50 
(63.06)
Knudsen, Ann Vibeke: Morten Pedersen og Julius Svendsen, 
bornholmske bønder år 1800 og 1900. Bornholms Museum kr. 45 
(63.094)
Lange, Johan: Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark, 
indtil midten af 1900-tallet. Jordbrugsforlaget kr. 395 
(63.3)
Adriansen, Inge: Sønderjyske madopskrifter, lavet på grund
lag af gamle håndskrevne kogebøger og andre optegnelser i 
Museet på Sønderborg Slot kr. 15 (64.1)
Qvist, Else: Kvindedragter fra Rømø ca. 1800-1860 (med 
syvejledninger) Danske Folkedanseres Salgsafd. kr. 550 
(64.61)
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